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GAZ-SYSTEM S.A. Najlepszym Pracodawcą 2013
GAZ-SYSTEM S.A. zajął I miejsce w badaniu Najlepsi Pracodawcy 2013 w kategorii bardzo dużych firm zatrudniających powyżej 1000
pracowników w Polsce. W badaniu przeprowadzonym między czerwcem a lipcem 2013 roku wzięło udział łącznie 95 firm reprezentujących ok. 50 000
respondentów.
Spółka uczestniczyła w badaniach przeprowadzanych przez firmę Aon Hewitt już po raz szósty. W tegorocznej ankiecie swoja opinią podzieliło się ponad 1000
pracowników GAZ-SYSTEM S.A., co stanowi prawie 50 % osób zatrudnionych w spółce.
Wskaźnik zaangażowania pracowników GAZ-SYSTEM S.A. uplasował się na najwyższym dotąd poziomie 87% i wzrósł o 2 punkty w porównaniu z rokiem
ubiegłym. Uzyskany wynik jest wyższy aż o 39 punktów procentowych od średniej w Polsce (48%).
Wyniki badania po raz kolejny plasują spółkę GAZ-SYSTEM S.A. w gronie czołowych pracodawców nie tylko w Polsce, lecz również w rejonie Europy
Środkowo-Wschodniej – powiedział Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A. Co roku podkreślam, jak wielkim wyzwaniem dla osób zarz
ądzających spółką jest utrzymanie tak wysokiego wyniku w przyszłości. I co roku okazuje się, że poziom satysfakcji pracowników rośnie o kolejne punkty
procentowe. Jest to dla mnie rzeczywisty powód do dumy pracować z takim zespołem pracowników i realizować ambitne projekty ważne dla całej gospodarki.
W 2011 i 2012 roku GAZ-SYSTEM S.A. zdobywał także pierwsze nagrody w badaniu Najlepsi Pracodawcy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Wyniki tegorocznej edycji badania dla tej części kontynentu firma Aon Hewitt ogłosi pod koniec roku.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w
Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej
i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Pó
łnoc-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny
wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.
Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego
gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.
GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
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